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Świętochłowice, 29.12.2017 r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
nr zamówienia publicznego:  ………………………………………   42/ZA/17 
 
przedmiot zamówienia publicznego:  
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie kredytu 
obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000 zł w okresie 36 
miesięcy. 
 
wymagany czas realizacji zamówienia  ……...             36 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
       
                                                                           
termin składania ofert:…………………………            31.01.2018 r. godz. 10:00 
 
 
termin otwarcia ofert:……………………………          31.01.2018 r. godz. 10:30 
 
termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert 
 
miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38   Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pokój nr 19. 
 
miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 
38 sala konferencyjna – pokój nr 17. 
załączniki: 
 
Załącznik nr 1a   sprawozdanie finansowe za 2016 rok, 
Załącznik nr 1b   opinia biegłego rewidenta za 2016 rok, 
Załącznik nr 1c  aktualne zaświadczenie z ZUS, 
Załącznik nr 1d  aktualne zaświadczenie z US, 
Załącznik nr 2   opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 3   wzór formularza ofertowego, 
Załącznik nr 4  oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia,  
Załącznik nr 5  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  



 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 
 

Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie 
kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1.500 000,00zł w 
okresie 36 miesięcy. 
 
Opis  przedmiotu zamówienia  
Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
kodami: 
 
  66110000-4 – Usługi bankowe 
  66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 
   
1. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 
2. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się sprawozdanie finansowe 

za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz aktualne zaświadczenia ZUS i US – 
załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ. 

3. Z uwagi na specyfikę zamówienia  - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani 
w części podwykonawcom. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. wykonawca może złożyć ofertę jedynie na 

całość zamówienia.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną 
odrzucone. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
 
1. Prowadzenie minimum 3 rachunków bieżących (np. konto podstawowe, Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych, konto, na które mają być wnoszone wadia w postępowaniach 
przetargowych). Możliwość założenia dodatkowo odrębnych rachunków bieżących. 

2. Prowadzenie rachunku bieżącego. 
3. Przeprowadzenie rozliczeń finansowych na rachunkach bieżących przy użyciu elektronicznego 

systemu komunikacji z bankiem. 
4. Postawienie do dyspozycji zamawiającego  kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku 

bieżącym nastąpi w dniu zawarcia umowy. 
 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 



 

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/-ów w przypadkach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

2. spełniają warunki udziału w zakresie: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada  
stosowne zezwolenie przewidziane w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1876) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obsługi bankowej oraz 
udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym, a w przypadku określonym w 
art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności 
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku obowiązany jest złożyć zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
bankowe uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 
a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający 
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy 
Prawo bankowe. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy 
4. Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest oświadczyć 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
Rozdział 5. Podstawy wykluczenia. 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 



 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 Ustawy: 
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 t.j.); 

 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
wart. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

 
Rozdział 6. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 
określonej działalności lub czynności  
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 
winien złożyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 3, 
b) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo bankowe uprawniające do prowadzenia działalności w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 
1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed 
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 
wymaga przedłożenia  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – Załącznik nr 3. 

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
Ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 5. Wraz ze 



 

 

złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy należący do tej 
samej grupy kapitałowej i składający oferty w tym samym postępowaniu zobowiązani są do 
wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona  
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale 
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 

5. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje w niniejszym 
postępowaniu, możliwość  dokonania  najpierw  oceny  ofert,  a  następnie  zbadanie,  czy 
wykonawca  którego  oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki  udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: 

a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
b) spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 
c) brak podstaw wykluczenia        

7.    Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych dokumentów 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 
Rozdział 7. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 1. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 



 

 

Rozdział 8. Udział w postępowaniu podwykonawców 
 
Z uwagi na specyfikę zamówienia  - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani 
w części podwykonawcom. 
 
Rozdział 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust 1 pkt 6) 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień z art. 67 ust 1 pkt 6) 
 
Rozdział 10. Procedura sanacyjna –samooczyszczenie 

 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 
ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ), może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których 
mowa w ust. 1 za wystarczające. 
 
Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami  

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 
informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne 
dokumenty  faksem lub drogą elektroniczna – e-mail (zaopatrzenie@zoz.net.pl), a każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, 
powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą 
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. 
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www.zoz.net.pl) informacje dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.zoz.net.pl 
 
 
 



 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie procedury postępowania - Jacek Drażyk, fax. 32/ 245 34 40, e-mail 

zaopatrzenie@zoz.net.pl 
2) w zakresie przedmiotu zamówienia – Bogumiła Wolny, fax. 32/ 245 34 40, e-mail 

zaopatrzenie@zoz.net.pl. 
 
Rozdział 12. Przygotowanie oferty 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia.  
Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 
nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca 
może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty była 
ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.  
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy 
złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o 
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2. 
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres 
Wykonawcy z dopiskiem: 

 
,,Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie 
kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1.500 000,00zł w 

okresie 36 miesięcy – postępowanie nr 42/ZA/17 
Nie otwierać przed 31.01.2018 r. g. 10.30” 

 
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej 
zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna 
zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.             
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone 
w ofercie są w pełni jawne.  
 
Rozdział 13. Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Na cenę ofertową przedmiotu zamówienia składają się: 

a) odsetki od udzielonego kredytu wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża 
banku; 

b) prowizja od udzielonego kredytu; 



 

 

c) opłata za prowadzenie rachunku; 
d) opłata za przelewy w systemie  elektronicznym Elixir na rachunki w innym banku; 
e) opłata za przelewy w systemie elektronicznym SORBNET. 

 
Cena może być tylko jedna. Ceną oferty jest suma wartości odsetek, prowizji i opłat w całym 
okresie kredytowania przy pełnym wykorzystaniu kredytu i spłatą jednorazową na koniec okresu 
kredytowania. Dla wyliczenia wartości odsetek przyjąć należy stawkę referencyjną WIBOR 1M, z 
dnia zamieszczenia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz marżę 
banku/pożyczkodawcy w stałej wysokości przez cały okres spłaty pożyczki lub kredytu. 
Stawka WIBOR 1M z dnia zamieszczenia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ma być użyta jedynie w celu wyliczenia ceny oferty, natomiast w umowie kredytowej 
zastosowana zostanie stawka WIBOR 1M zmienna cyklicznie. 
 
2.Cenę ofertową, którą zamawiający będzie porównywał celem wyłonienia oferty 

najkorzystniejszej  należy obliczyć przy uwzględnieniu niżej wymienionych składników 
cenotwórczych we wskazany poniżej sposób: 

 
TABELA A Składnik ceny I koszty zamawiającego - wartość za 36 miesięcy 

Nr Nazwa Wartość za 
jeden miesiąc 

Wartość za 
36 m-cy 

A B C D 

1 Odsetki od udzielonego kredytu    

2 Jednorazowa prowizja od 
udzielonego kredytu    

3 Opłata za prowadzenie rachunku   

4 
Opłata za przelewy w systemie  
elektronicznym Elixir na rachunki w 
innym banku (średnio 500/m-c) 

  

5 
Opłata za przelewy w systemie 
elektronicznym SORBNET (średnio 
10/m-c) 

  

RAZEM 
 

Opłata za prowadzenie rachunku obejmuje: 
- otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku, 
- abonament i inne opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (w tym wyciągi 

MT940), 
- wpłaty i wypłaty własne w gotówce w banku, 
- przelewy wewnętrzne, 
- wydanie zaświadczenia, 
- wydanie opinii bankowej, 
- pozostałe opłaty. 
Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 
 
CENĘ OFERTOWĄ należy wyliczyć według następującego wzoru: 
Wartość RAZEM (kolumna D z Tabeli A)   



 

 

Rozdział 14. Informacje dotyczące wadium 
 
Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wpłacenia wadium. 
 
Rozdział 15. Język postępowania 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19 w 
terminie do 31.01.2018 r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę.  
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2018 r. godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38- pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach oraz poda wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach 
 
Rozdział 18. Środki ochrony prawnej 

 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. 

 Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 Terminy wnoszenia odwołań: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 



 

 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 ppkt. a) i b) wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 
a) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po 
dniu lub dniach wolnych od pracy. 

b) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 
ani występować z nowymi żądaniami. 
 
Rozdział 19. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi 
kryteriami: 
 



 

 

 Kryterium 

1. cena  
 

Waga (%) 

      100 %       
     

                   
 

Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zmawiający będzie oceniał według 
następującego kryterium i wagi: 
 
Kryterium  
 

1. cena  – 100% 
 
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt       
 

 
 

Cena  brutto najniższa wśród ofert  
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.  
Cena  brutto  badanej oferty         
 

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. 
 
Rozdział 20.  Oczywiste omyłki 
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków  

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Rozdział 21. Termin związania  ofertą 
 
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.  
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
Rozdział 22. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 



 

 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji lub dialogu; 
e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów; 
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 
g) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający 
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę                
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. Może to uczynić również                    
w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 Ustawy. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy wybiera ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 
 
Rozdział 23. Tryb udzielania wyjaśnień 
 
Pan Jacek Drażyk - fax. 32/ 245 34 40, mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl  w zakresie procedury 
przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00. 
Pani Bogumiła Wolny - fax. 32/ 245 34 40, mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl w zakresie przedmiotu 
zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00. 
 
Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl. 
 



 

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl. 
 
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
 
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje 
się odpowiednio. 
 
Rozdział 24.   Istotne postanowienia umowy. 
 
1. W umowie na usługi bankowe (z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu obrotowego 

odnawialnego w rachunku bieżącym) zawarte zostaną minimum: 
a)      warunki i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, 
b) termin wykonania umowy: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  
c) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
2.   W umowie udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym zawarte    

zostaną    minimum: 
a)      warunki i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia,  
b) termin wykonania umowy: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym postawienie do 

dyspozycji zamawiającego  kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nastąpi 
w dniu zawarcia umowy, 

c)      ostateczny termin spłaty kredytu: jednorazowo na koniec okresu kredytowania, 
d) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
3.      Pozostałe warunki umowy nie mogą pozostawać w sprzeczności z pozostałymi 

postanowieniami SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi przez 
zamawiającego istotnymi warunkami umowy a  treścią umowy oraz jej załącznikami, 
decydują w pierwszej kolejności istotne warunki umowy wskazane przez Zamawiającego w  
SIWZ. 

4.      Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5.    Wszelkie zmiany, w tym również nieistotne zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
6.    Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i 
przy spełnieniu następujących warunków: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 
jednak zgody obu Stron umowy; 

b) zmiana terminu realizacji umowy, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i 
wymaga zgody obu Stron umowy; 

                                                        
1 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 
utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 



 

 

c) zmniejszenie wartości umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; 
d) zmiana w zakresie warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 
e) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron 
umowy. 

f) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek 
słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji 
jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to 
zgody obu Stron umowy; 

g) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany 
celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to 
zgody obu Stron umowy; 

h) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 
jednak zgody obu Stron umowy. 

7.     Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy.  
8. Na obsługę bankową oraz na  usługę udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w 

rachunku bieżącym zostaną zawarte odrębne Umowy sporządzone w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, w tym po dwa egzemplarze dla Wykonawcy i po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego. 

 

Świętochłowice, dnia 29.12.2017 r. 

 

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
 
 
 
 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
I.1. Przedmiotem zamówienia są usługi bankowe na rzecz ZOZ Świętochłowice  sp. z o.o. obejmujące: 

1) Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących: 
- rachunku bieżącego, 
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
- rachunków pomocniczych. 

2) Realizacje przelewów bankowych, pobieranie i drukowanie wyciągów bankowych oraz pobieranie 
bieżących informacji o stanie konta za pomocą elektronicznego systemu  - systemu - w zakresie 
eksportu i importu odpowiednio przelewów i wyciągów. Format pliku importowanego oparty o format 
Multicash, a dodatkowo wyciągi bankowe w formacie MT940.. 

3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego. 
4) Wypłatę gotówki w oddziale Banku w godzinach pracy banku, na podstawie pisemnej dyspozycji 

wypłaty zatwierdzonej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, 
Ww. wypłaty dotyczą, między innymi: pobierania gotówki na zasilenie kasy, wypłaty wynagrodzeń, 
innych wypłat dla pracowników w PLN. 

5) Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 
1.500.000,00 PLN na okres obowiązywania umowy, tj. 36 miesięcy. 

6) Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do współpracy z Zamawiającym w zakresie udzielania porad i 
konsultacji. 

7) Wdrożenie w ciągu 5 dni roboczych Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunku 
bieżącego dla pięciu stanowisk, w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, 
przeszkolenie wskazanych pracowników. Obsługa techniczna i informatyczna Wykonawcy ma być w 
pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją i wdrażaniem 
systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego. 

8) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo w 6 
dniu roboczym  od dnia zawarcia umowy. 

9) Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych z zapewnieniem 
obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego na podstawie zgłoszenia realizowanego w 
ciągu 24 godzin, w czasie pracy Szpitala. 

10) Usuwanie awarii systemu bankowości elektronicznej nastąpi bez zbędnej zwłoki, w jednej z 
podanych poniżej form: 
 - telefonicznie, 
 - faks, 
 - e-mail.  

   11) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia sald prowadzonego rachunku bieżącego na koniec 
każdego roku kalendarzowego w formie papierowej do 15 stycznia roku następnego. 

   12) Realizacja dyspozycji/zleceń składanych w dni robocze do godziny co najmniej 14:30  przez 
Zamawiającego wykonywana jest w dniu złożenia dyspozycji/zlecenia w trybie normalnym.  
Dodatkowo umożliwienie realizacji składanych dyspozycji/zleceń w systemie SORBNET w dni 
robocze do godziny co najmniej 14:30. 

   13)Wymogi dla Systemu Bankowości Elektronicznej: 
 
a) system powinien zapewniać dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą token-u chronionego kodem 

PIN lub karty inteligentnej ze stosownym certyfikatem chronionym kodem PIN  lub innym 
nośnikiem danych ze stosownym  certyfikatem chronionym kodem PIN.  

 
Każdorazowe dołączanie nośnika danych do komputera nie może żądać od użytkownika pracy na 
prawach użytkownika komputera należącego do grupy administratorzy, 



 

 

b) system powinien posiadać możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom 
z poziomu roli administratora minimum w stosunku do: 
- zakresu wykonywania operacji bankowych (m.in. importu przelewów z systemu finansowo-
  księgowego, eksportu plików wynikowych, bezpośredniego wprowadzania dyspozycji,   akceptacji 
dyspozycji, wysyłanie dyspozycji, usuwanie wprowadzonych dyspozycji) w   odniesieniu do 
rachunku bieżącego, 
- dostępu do konta bankowego, 
- dostępu do wybranych raportów i zestawień 

c) system powinien zapewnić wyszukiwanie operacji bankowych zarówno po kontrahencie, jak 
również po treści, jak i po kwocie,  

d) system powinien zapewnić wygenerowanie i drukowanie wyciągów bankowych oraz przeglądanie 
historii wykonanych operacji. 

 
14) Wykonawca zapewni Zamawiającemu udostępnianie historii operacji i plików wynikowych przez cały 
okres trwania umowy poprzez bezpośredni podgląd w Systemie Bankowości Elektronicznej, z możliwością 
wydrukowania i zapisania w formacie PDF. 
 

 
I.2. Warunki udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: 

1) Marża wyrażona w punktach procentowych może mieć wartość ujemną i jest stała przez okres 36 
miesięcy, tj. okres obowiązywania umowy. 

2) Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 1M, z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, skorygowaną o marżę banku, 
zaoferowaną w ofercie. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a 
miesiąc rzeczywistą liczbę dni.  

 
Stawka WIBOR 1M z dnia zamieszczenia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ma 
być użyta jedynie w celu wyliczenia ceny oferty, natomiast w umowie kredytowej zastosowana zostanie 
stawka WIBOR 1M zmienna cyklicznie. 
 

3) Prowizja od udzielonego kredytu jest płatna jednorazowo. 
4) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne jest tylko w następującej formie: 
a) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% kwoty kredytu, 
b) zastawu rejestrowego na umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia z zapewnieniem przez cały 

okres kredytowania ciągłości zabezpieczenia poprzez dostarczenie aneksu wydłużającego termin 
ważności umów do wysokości wartości kredytu wraz z odsetkami, 

c) pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym prowadzonym w banku, 
5) Koszty ustanowienia zabezpieczeń do kredytu ponosi Zamawiający, 
6) Umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nie może zawierać zapisów 

obciążających Zamawiającego dodatkowymi kosztami, prowizjami i opłatami od kredytu poza 
znajdującymi się w opisie przedmiotu zamówienia, 

7)  Umowa nie może zawierać klauzul niedozwolonych w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3  
 
 FORMULARZ OFERTOWY 
 
1)  Przedmiot zamówienia:  

kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie 
kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000 zł w 
okresie 36 miesięcy.  
(nr sprawy 42/ZA/17) 

 
2) Zamawiający : 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
Ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 

 
3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym  

 

.................................................................................................................................................. 
 (nazwa (firmy) albo imię i nazwisko) 

.................................................................................................................................................. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy) 

.................................................................................................................................................. 
(tel /fax, e-mail) 

.................................................................................................................................................. 
( NIP/REGON) 

 
4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za cenę: 
 

cena ofertowa brutto wynosi ………………………………zł (słownie złotych ………………………………) 
na którą składają się: 
a) odsetki od udzielonego kredytu w kwocie ……………………………….……………… PLN, 

wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M  ……….. % plus marża banku w wysokości ………….….. % 
b) prowizja od udzielonego kredytu w kwocie …………….….PLN, w wysokości ………….% 
c) opłata za prowadzenie rachunku bankowego …………….….PLN 
d) opłata za przelewy w systemie elektronicznym Elixir na rachunki w innym banku …..PLN 
e) opłata za przelewy w systemie elektronicznym SORBNET …………….PLN 

 
Dla wyliczenia wartości odsetek przyjąć należy stawkę referencyjną WIBOR 1M, z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz marżę 
banku/pożyczkodawcy w stałej wysokości przez cały okres spłaty pożyczki lub kredytu. 
Stawka WIBOR 1M z dnia zamieszczenia ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ma być użyta jedynie w celu wyliczenia ceny oferty, natomiast w umowie kredytowej 
zastosowana zostanie stawka WIBOR 1M zmienna cyklicznie. 
 
TABELA A Składnik ceny I koszty zamawiającego-wartość za 36 miesięcy 

Nr Nazwa Wartość za 
jeden miesiąc 

Wartość za 
36 miesięcy 

A B C D 

1 Odsetki od udzielonego kredytu   
 

2 Prowizja od udzielonego kredytu  
  

 



 

 

3 Opłata za prowadzenie rachunku  
 

4 
Opłata za przelewy w systemie  
elektronicznym Elixir na rachunki w 
innym banku (średnio 500/m-c) 

 
 

5 
Opłata za przelewy w systemie 
elektronicznym SORBNET (średnio 
10/m-c) 

 
 

RAZEM   

 
Opłata za prowadzenie rachunku obejmuje: 
- otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku, 
- abonament i inne opłaty za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (w tym wyciągi MT940), 
- wpłaty i wypłaty własne w gotówce w banku, 
- przelewy wewnętrzne, 
- wydanie zaświadczenia, 
- pozostałe opłaty. 
 
Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 
 
CENA OFERTOWA  wyliczona została według następującego wzoru: 
Wartość RAZEM (kolumna D z Tabeli A)   

5) Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym: 
a) Wdrożenie Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunku bieżącego dla dowolnej ilości 

stanowisk, w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych 
pracowników w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Obsługa techniczna 
i informatyczna Wykonawcy ma być w pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
koszty związane z instalacją i wdrażaniem systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego.  

b) Stanowiska do bankowości elektronicznej będą funkcjonowały prawidłowo w 6 dniu roboczym od  
dnia zawarcia umowy.  

c) Postawienie do dyspozycji zamawiającego kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku 
bieżącym nastąpi w dniu zawarcia umowy. 

6) Warunki płatności:  
a) prowizja  od udzielonego kredytu płatna jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu za cały 

okres obowiązywania umowy, 
b) spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu oraz 

od faktycznej ilości dni w ostatnim dniu miesiąca, tzn. w ostatnim dniu roboczym danego 
miesiąca, 

c) ostateczna spłata kredytu: jednorazowo na koniec okresu kredytowania. 

7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy 
wszystkie jej zapisy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

8)  Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty, tj. do ……………….… 

9) Oferta złożona została na ….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr…… do nr……… 

10) Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach nr: …………….. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1, sporządzone wg załącznika nr 4. 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 



 

 

3) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o 
której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 

4) Projekty  umów odrębnie na obsługę  bankową oraz na usługę udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego na rachunku 
bieżącym. 

5) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu 
rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

 
.................................................................. 

podpis osoby uprawnionej do 
występowania w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 
 

............................................... 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie 

podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. 

zm.) oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

 

 
 

 
                                                                                                                             
...................................................... 

    (miejscowość i data)  
    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5 
 

..................................................                                                                                                  

................................................... 

...................................................       
   (nazwa i adres Wykonawcy)            
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
 

…………………………………………………………………………………………………............ 
( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

 
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………............. 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 

( nazwa firmy) 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
 
……………………................................................................................................................................ 
 
Oświadczam (-y), że: 
 
- nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty w 

niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

 
̽ niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
………......................, dnia……………                 …………………………………………………… 
                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 


